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بر اسـاس گـزارش شـرکت Recorded Future که در 
زمینـه امنیت سـایبری فعالیت می کند بیشـتر مجرمان 
اینترنتـی ماهانه بیـن 1000 تا 3000 دالر درآمد کسـب 
می کننـد.20 درصـد از آن هـا نیـز تـا 20 هـزار دالر در 
مـاه از فعالیت هـای خـود به دسـت می آورنـد. مدیر این 
شـرکت در خصـوص درآمـد مجرمـان سـایبری گفتـه 
اسـت:  برخی از مجرمـان اینترنتی درآمـدی بیش از حد 
معمـول دارنـد بـه طـوری که ممکن اسـت در یـک ماه 

بـه 50 الـی 200 هزار دالر برسـد.

ارتباط با مجرمان اینترنتی
ایـن گـزارش بر اسـاس یـک تحقیـق در مـورد صد ها 
مجـرم سـایبری برای بررسـی فعالیت آن ها تهیه شـده 
اسـت. اگرچه بـه عقیده برخـی از کارشناسـان نتایج به 
دسـت آمـده تعجب برانگیـز می باشـد اما مدیر شـرکت 
Recorded Future نتایـج تحقیـق را عـادی می داند 

و معتقـد اسـت مشـاهدات جدیـد، تحقیقـات گذشـته 
را تاییـد و پشـتیبانی می کنـد. بـه گفتـه وی اطالعـات 

جمـع آوری شـده مربـوط به سـال های مختلف اسـت. 
مدیـر این شـرکت در مـورد نحوه جمـع آوری اطالعات 
برقـراری  مـا  کار  اسـت:  گفتـه  سـایبری  مجرمـان  از 
ارتبـاط صمیمـی بـا مجرمـان اینترنتـی می باشـد کـه 
بـا آن هـا در همـه زمان هـا صحبـت می کنیـم. در این 
ارتبـاط، آن هـا جزئیاتـی از کار و زندگـی خـود را بـا مـا 
بـه اشـتراک می گذارند. بـه عنـوان مثـال اطالعاتی را 
از خانـواده خـود، این کـه در کـدام شـهر هسـتند و چـه 
کاری را بـه طـور منظـم انجـام می دهنـد، در اختیار ما 
قـرار می دهند کـه در این میـان نتایج جالبی اسـتخراج 

می شـود.

انواع مجرمان سایبری
تحقیقــات انجــام شــده نشــان می دهــد بیشــتر 
ــت  ــت فعالی ــاره وق ــه صــورت پ ــایبری ب ــان س مجرم
می کننــد. همچنیــن برخــی از آن هــا ایــن کار را نوعــی 
کســب و کار می داننــد و از همیــن روش خــرج خانــواده 
ــاره  ــزارش اش ــن گ ــد. در ای ــن می کنن ــود را تامی خ

شــده اســت کــه نســل های مختلــف از لحــاظ ســنی 
ــی می شــوند. یکــی دیگــر از  ــم اینترنت مرتکــب جرای
ــن اســت  ــق ای ــن تحقی ــده از ای ــه دســت آم ــج ب نتای
ــکیل  ــرادی تش ــی را اف ــروه جمعیت ــن گ ــه بزرگتری ک
می دهنــد کــه هیــچ ســابقه جنایــی یــا وابســتگی بــه 
جرایــم ســازمان یافتــه ندارنــد و بــه عنــوان کار ثابــت 
روزانــه بــه آن مشــغول هســتند. خطرناک تریــن 
افــراد نیــز کســانی هســتند کــه در تشــکیالت جنایــی 
ــام  ــی و انج ــی واقع ــا در زندگ ــد. آن ه ــت دارن عضوی
ــای  ــتند و فعالیت ه ــه ای هس ــی حرف ــم اینترنت جرای
ــام  ــاال انج ــیار ب ــت بس ــزی و دق ــا برنامه ری ــود را ب خ
می دهنــد. ایــن افــراد بــه راحتــی می تواننــد در 
صــورت لــزوم در زمینــه ایجــاد شــرکت های صــوری، 
اســناد و مــدارک جعلــی و پول شــویی اقــدام کننــد. بــه 
عبــارت دیگــر آن هــا کارهــای غیرقانونی را بــا ظاهری 
فریبنــده و شــبه قانونــی بــه دیگــران ارائــه می کننــد. 
ــم  ــکیالت جرای ــت تش ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــتند. ــنتی هس ــی س ــای مافیای ــه گروه ه ــی آین اینترنت

پاک کن سی دی
محتوای پاک شده یو اس بی خود را بازگردانید

اولیـن نرم افـزار پیشـنهادی ایـن هفتـه بـه برنامـه ای جهـت پـاک کـردن تاریخچه یو 
کـردن  پـاک  بـرای  نرم افـزاری   USBOblivion.دارد اختصـاص  دی  سـی  بـی و  اس 
تاریخچـه تمـام یـو اس بی ها، سـی دی هـا و دی وی دی ها می باشـد. ایـن برنامه تمام 
 test mode رجیسـتری های باقیمانـده در وینـدوز را پـاک کـرده و بـا قابلیتـی بـه نـام
اقـدام به پـاک کـردن موقت تاریخچـه کرده و سـپس یک فایل رجیسـتری می سـازد. 
ضمـن این کـه در صـورت ناراضی بـودن از پاک کـردن تاریخچـه اتصال، شـما قادر به 
پـاک کـردن آن رجیسـتری و برگردانـدن محتوای پاک شـده خواهید بود. ایـن نرم افزار 
رجیسـتری های  از  شـدن  بـرای خـالص  نصـب  بـه  نیـاز  بـدون  برنامـه ای سـبک و 
باقیمانـده از اتصـاالت یـو اس بی هـا و سـی دی هـا می باشـد. همچنیـن ایـن برنامـه 

تمامـی کار هـا را بـه صـورت اتوماتیـک انجـام داده و نیـازی بـه دخالت کاربـر ندارد.
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قفل دسکتاپ
از ورود بدون اجازه دیگران به رایانه خود مطلع شوید

ــود.  ــوط می ش ــکتاپ مرب ــل دس ــه قف ــه ب ــن هفت ــدی ای ــزاری بع ــرم اف ــنهاد ن پیش
ــرای محافظــت از  ــان ب ــردی آس ــا کارب ــه ای ب Advanced Desktop Locker برنام

دســکتاپ شماســت. شــما می توانیــد بــا یــک کلیــک ســاده دســکتاپ خــود را قفــل 
ــما  ــم ش ــای مه ــکتاپ و فایل ه ــه دس ــد ب ــی نمی توان ــه کس ــن برنام ــا ای ــد. ب کنی
دسترســی داشــته باشــد. شــما می توانیــد بــرای دســکتاپ خــود رمــز گذاشــته و پیغــام 
خاصــی بــرای کســی کــه ســعی در نفــوذ بــه رایانــه شــما را دارد بنویســید. همچنیــن 
ایــن برنامــه حــرکات مــاوس و رمز هــای اشــتباه وارد شــده را ثبــت می کنــد تــا شــما 
از ورود بــدون اجــازه دیگــران بــه رایانــه خــود مطلــع شــوید. ضمنــا شــما می توانیــد 
در تنظیمــات برنامــه رمــز اصلــی را بــه آســانی تغییــر دهیــد. از مهمتریــن قابلیت هــای 
ایــن نــرم افــزار می تــوان بــه ســاخت دســکتاپ مجــازی، قابلیــت ثبــت وقایــع، ضبــط 

حــرکات مــاوس و ذخیــره رمز هــای اشــتباه وارد شــده اشــاره کــرد.
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رابط فولدر ها
فایل ها و پوشه های جدید را همگام سازی کنید

ــاص  ــا اختص ــا و فولدر ه ــی فایل ه ــه هماهنگ ــه را ب ــن هفت ــزار ای ــرم اف ــن ن آخری
ــه شــما کمــک می کنــد به صــورت همزمــان  ــرم افــزار SyncFolders ب داده ایــم. ن
ــه ای  ــوع پوش ــر ن ــه ه ــد ک ــازی کنی ــا همگام س ــینک ی ــه را س ــات دو پوش محتوی
ــف، در  ــه ها ممکــن اســت در دیســک های مختل ــد. پوش ــد می باش ــن رون ــامل ای ش
ــه  ــی، از جمل ــو اس ب ــورت ی ــه پ ــازی متصــل ب ــتگاه های ذخیره س ــا دس ــبکه و ی ش
دیســک های خارجــی، درایو هــای فلــش و هــر نــوع دیگــر از دســتگاه ذخیره ســازی 
باشــد. همچنیــن ایــن برنامــه بــه شــما کمــک می کنــد به راحتــی فایل هــا 
ــازی  ــدر همگام س ــر دو فول ــا ه ــک ی ــده را در ی ــه روز ش ــد و ب ــه های جدی و پوش
ــازی دو  ــتیبانی از هماهنگ س ــوان پش ــزار می ت ــن نرم اف ــای ای ــد. از ویژگی ه نمایی
طرفــه از فایل هــا و پوشــه ها، قابــل اســتفاده بــه عنــوان یــک ابــزار پشــتیبان گیری 

ــرد. ــام ب ــدر را ن ــل و فول ــای فای ــتیبانی از فیلتر ه و پش
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یا وقتی اعتماد کم رنگ می شود
شفاف  سازی کارها در هر حوزه ای باعث رضایت نسبی 
امکان  چرا که  می شود  نظر  مورد  فعالیت  با  مرتبط  افراد 
سوء تفاهم به حداقل می رسد. در این صورت تکالیف و 
حقوق طرفین مشخص است و هر یک از افراد موظف 
در  باشند.  پاسخگو  خود  وظیفه  انجام  به  نسبت  هستند 
شفاف  سازی  منظور  به  ارتباطات  وزارت  راستا  همین 
سرویس  های ارتباطی کشور، سامانه پایش شاخص  های 
تا  کرد  راه  اندازی  را  زیرساخت  ارتباطات  شبکه  کیفی 
داشته  وجود  لحظه  هر  در  شبکه  وضعیت  رصد  امکان 
باشد. اختالالت اینترنتی در هفته  های اخیر باعث شد 
این سامانه یک باره از دسترس کاربران خارج شود. این 
اتفاق نه تنها سردرگمی کاربران را به دنبال داشت بلکه 

نشان داد نمی توان به سامانه مذکور اعتماد کرد زیرا در 
این  همچنین  نمی کند.  عمل  درستی  به  بحران  زمان 
شائبه به وجود آمد که شاید شرکت ارتباطات زیرساخت 
تصمیم  و  باشد  داشته  را  کاربران  کردن  محدود  قصد 
دارد به شفاف  سازی در عملکرد سرویس  های ارتباطی 
اختالالت  رفع  با  سوء برداشت  این  البته  دهد.  پایان 
دسترس  در  مجدد  سامانه  و  رسید  پایان  به  اینترنتی 
عموم قرار گرفت. اگرچه مشکل برطرف شد اما انتظار 
توسط  خدمات  ارائه  که  شود  اندیشیده  تدابیری  می رود 
این سامانه حتی در زمان بحران، همیشگی و به صورت 
لحظه ای باشد. در غیر این صورت کاربران اعتماد خود 

به این خدمات را از دست خواهند داد.

رشیـد     زارعی 

یا همه چیز در مورد مجرمان سایبری

 درآمد مجرمان اینترنتی
چقدر است؟

پیشنهادهفته


